
  

POZVÁNKA 

 ODBORNÝ SEMINÁŘ ÚVRV 

středa 

25. května 2022 

14:00 
Myslíkova 7, M 209 

prezenčně i on-line 

Jak dospívající prožívají 
přechod do středních škol:  

věcná zjištění a 
metodologická poučení  

z kvalitativní longitudinální 
studie 

ZOOM 

https://cuni-

cz.zoom.us/j/94672414234?pwd=

OW85d2JaR0N6S0RIaWkwQTZ

FV2xlUT09 

Meeting ID: 946 7241 4234 

Passcode: 747506 

 

Dominik Dvořák 

Jan Vyhnálek 

 

 

 

Poděkování: Seminář je 

založen na výsledcích 

projektu GA ČR 18-19056S: 

Faktory ovlivňující kognitivní 

a nekognitivní výsledky žáků 

ve středním odborném 

vzdělávání. Úloha pocitu 

akademické marnosti a 

kultury školy. 

 
 

 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 

Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 

T: +420 221 900 530 

pages.pedf.cuni.cz/uvrv 

Česko patří k zemím, kde do středního odborného 

vzdělávání vstupuje vůbec nejvyšší podíl populačního 

ročníku. Řada autorů již věnovala pozornost tomu, 

kdo a proč si volí různé typy studia – střední odborné 

školy, učňovské obory, popř. gymnázia. Daleko méně 

víme o tom, co žáci prožívají poté, co žák nastoupí do 

některého z typů střední školy. To vše nás vedlo 

k zájmu o dlouhodobé kvalitativní sledování žáků v 

českém (vyšším) sekundárním vzdělávání. V roce 2018 

proto bylo získáno 29 žáků posledního ročníku 

povinného vzdělávání s cílem sledovat jejich dráhu na 

střední škole, u 17 žáků se podařilo provést celkem 

tři rozhovory s ročním odstupem, 5 žáků se zúčastnilo 

dvou rozhovorů. V prezentaci se zaměříme na to, jak 

se mění rámce, v nichž středoškoláci o sobě uvažují 

prostřednictvím srovnávání s vlastním prospěchem 

v základní škole, se spolužáky, a vzhledem k změně 

kurikula, které zahrnuje odborné předměty. 

Ukazujeme, jak mnohá děvčata a chlapci v odborném 

vzdělávání nově zažívají úspěch a větší smysluplnost 

vzdělávání. Kromě toho nabídneme také reflexi našich 

zkušeností s kvalitativním longitudinálem jako 

výzkumnou strategií vhodnou pro studium vnímání a 

zvládání změn v životních drahách, ale i pro zkoumání 

kontinuity sociálního světa v čase. 

Účastí na akci dává účastník svolení k použití fotografií k propagaci seminářů ÚVRV.  

V případě výhrad kontaktujte prosím moderátora semináře.  
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